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Niepełnosprawni sportowcy przygotowują się do największych tego-
rocznych zawodów. W Ogólnopolskim Mityngu Jazdy Konnej Olimpiad 
Specjalnych  oraz Ogólnopolskim Turnieju Badmintona Olimpiad Spe-
cjalnych, które odbędą się w Kwidzynie, weźmie udział 115 zawodników 
oraz 37 trenerów z 18 Oddziałów Regionalnych. Zmagania niepełno-
sprawnych sportowców będą odbywały się już po raz ósmy. Potrwają od 
25 do 28 kwietnia. Na zdjęciu: Marek Głowacki z Kwidzyna będzie repre-
zentował Oddział Pomorski Olimpiad Specjalnych. Treningi odbywają się 
w hipodromie Terenów Rekreacyjno-Wypoczynkowych „Miłosna”.
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0 800 533 335 to numer telefonu bezpłatnej, ogólnopolskiej, informa-
cyjnej linii telefonicznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Dzwoniąc z telefonu stacjonarnego można uzyskać 
informacje między innymi na temat uprawnień osób niepełnosprawnych, orzecz-
nictwa rentowego i pozarentowego, zagadnień związanych z zatrudnianiem osób 
niepełnosprawnych oraz wskaże ścieżki załatwiania różnych spraw, między 
innymi turnusów rehabilitacyjnych. Pod numerem bezpłatnej linii będzie można 
także uzyskać dane teleadresowe wszystkich oddziałów PFRON oraz powiato-
wych centrów pomocy rodzinie oraz zapoznać się z programami skierowanymi do 
osób indywidualnych. Idla Osób Niepełnosprawnych”. Infolinia funkcjonuje 
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00.

Infolinia PFRON

- Proponujemy przeznaczyć pie-
niądze między innymi na zaopa-
trzenie w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze oraz likwidację barier 
architektonicznych, technicznych 
i w komunikowaniu się. W dalszej 
kolejności na turnusy rehabili-

Tylko na pilne potrzeby

Mniej pieniędzy na rehabilitację 
Niespełna 2 mln zł trafi do powiatu na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. To ok. pół milion złotych mniej 
niż w ubiegłym roku. Ze powodu znacznego ograniczenia pieniędzy samorząd powiatu zdecydował o zmniejszeniu poziomu dofinan-
sowania różnych form rehabilitacji, aby objąć pomocą jak największą grupę osób.

tacyjne dla dzieci i młodzieży, a 
następnie dla osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności, 
które wcześniej nie korzystały z 
takiego dofinansowania - mówi 
Renata Majda, kierownik Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Kwidzynie.

Środki finansowe na zadania z 
zakresu rehabilitacji zawodowej 
to 400 tys. zł, w tym 200 tys. zł 
na zwrot kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy osoby niepeł-
nosprawnej oraz 200 tys. zł na 
podjęcie działalności gospodar-
czej lub rolniczej albo wniesienie 
wkładu do spółdzielni socjalnej. 
Pieniądze te mają pozwolić na 
utworzenie ok. pięciu nowych 
stanowisk pracy, natomiast sześć 
osób będzie mogło rozpocząć dzia-
łalność gospodarczą. Na zadania 
z związane z rehabilitacją spo-
łeczną przeznaczono  prawie 1,6 
mln zł zł, w tym ponad 1,3 mln 
zł na dofinansowanie działalności 

warsztatów terapii zajęciowej  w 
Górkach (gmina Kwidzyn) oraz 
w Ryjewie. W zajęciach prowa-
dzonych w WTZ uczestniczy 89 
niepełnosprawnych osób. Na 
dofinansowanie uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych  i ich 
opiekunów w turnusach rehabili-
tacyjnych  zaplanowano 40 tys. zł. 
Sport, kultura, rekreacja i tury-
styka osób niepełnosprawnych to 
kwota 30 tys. zł. Zadania te zwy-
kle realizują organizacje poza-
rządowe, działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych. Dofinan-
sowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty or-
topedyczne i środki pomocnicze 
to planowane wydatki w kwocie 
ponad 121 tys. zł. Na likwidację 
barier architektonicznych, w ko-
munikowaniu się i technicznych 
w  związku z indywidualnymi 
potrzebami osób niepełnospraw-
nych  przeznaczono 60 tys. zł.

                                             (jk)

- Celem spotkań jest wzajemne 
wspieranie się  między innymi po-
przez kontakt z innymi rodzinami. 
Chodzi także o poszerzanie wiedzy 
i doskonalenie umiejętności wycho-
wawczych oraz  pomoc w rozwiązywa-
niu problemów związanych z opieką 
nad dziećmi. Ważnym celem jest także 
zintegrowanie środowiska rodzin 
zastępczych. Spotkania odbywają 
się w kameralnej atmosferze, dzięki 
czemu można swobodnie porozmawiać 
o problemach nurtujących rodziny 
zastępcze i wymienić wzajemne do-
świadczenia. Spotkania prowadzone 
są przez psychologa - mówi Renata 

Majda, kierownik Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.

Spotkaniach grup wsparcia od-
bywają się systematycznie raz w 
miesiącu w pokoju nr 3 w budynku 
(na parterze), w którym znajduje się 
administracja ,,Domów dla Dzieci” 
oraz Poradnia Psychologiczno- Peda-
gogiczna przy ul. Grudziądzkiej 8 w  
Kwidzynie. Rodziny zastępcze, które 
chcą uczestniczyć w spotkaniach mogą 
zgłaszać się osobiście w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzy-
nie lub telefoniczne (nr 55 646 18 00 
lub 783 292 055).

                                             (jk) 

Wsparcie dla rodzin zastępczych

Spotkania z psychologiem
Pomoc w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów to jeden 
z celów spotkań grup wsparcia dla rodzin zastępczych. Od 
lutego tego typu spotkania organizuje Zespół Pieczy Zastęp-
czej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, w 
ramach programu „Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych 
spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych i rodzinnych 
domów dziecka”.

Przekaż 1% na Hospicjum im. św. Wojciecha w Kwidzynie

Przekaż 1% na Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych 
KRS:0000223992. Hospicjum otacza opieką ludzi samotnych, nie-
uleczalnie i przewlekle chorych. Działalność hospicyjna, oprócz 
poświęcenia i miłosierdzia pracowników oraz wolontariuszy, 
potrzebuje także wsparcia finansowego, aby zapewnić godne 
warunki cierpiącym i umierającym.  Pomoc dla kwidzyńskiego 
hospicjum może okazać każdy, przekazując 1% swojego podatku 
na rzecz Kwidzyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych.

Hospicjum im. św. Wojciecha w Kwidzynie  każdego roku opiekuje się chorymi 
z całego powiatu kwidzyńskiego. W hospicjum stacjonarnym znajduje się sześć 
sal dla pacjentów, w których może przebywać 11 osób. Placówka dysponuje 
niezbędnym wyposażeniem specjalistycznym. Zatrudnia personel o wysokich 
kwalifikacjach. To lekarze, pielęgniarki, psycholog kliniczny i fizykoterapeuta. 
Hospicjum działa w ramach kontraktu na świadczenie usług zdrowotnych, za-
wartego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pielegniarki i lekarze odwiedzaja 
także pacjentów w ich domach. Wspieraniem finansowym bieżącej działalności 
placówki oraz pełnieniem roli organu prowadzącego zajmuje się Kwidzyńskie 
Towarzystwo Przyjaciół Chorych. 

Żeglarstwo bez barier
Osoby niepełnosprawne chcące w tym roku wziąć udział w turnusach żeglarskich mogą kontaktować 

się z Pomorskim Stowarzyszeniem  Żeglarzy Niepełnosprawnych w Kwidzynie. Arkadiusz Sokolnicki: 
e-mail: arkarka@wp.pl, tel. 693 452 405. Paweł Słowiński: tel. 692 225 272.

Pół milion złotych mniej niż w ubiegłym trafi do powiatu kwidzyńskiego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych na rehabilitację społeczną i zawodową.                                                                                                               Fot. archiwum



str. �www.wpomorskie.pl
Nr 50 – 14.12.2006 r.      iii

10.04.13 www.fundacjamisericordia.pl 

Procedura przyjęcia do domu po-
mocy społecznej

Do domu pomocy społecznej kieruje 
się na podstawie pisemnego wniosku 
osoby ubiegającej się o skierowanie do 
domu pomocy społecznej lub jej opiekuna 
prawnego, złożonego do ośrodka pomocy 
społecznej właściwego ze względu na jej 
miejsce stałego zamieszkania lub ostat-
niego miejsca zameldowania. W ośrodku 
pomocy społecznej pracownik socjalny z 
danego rejonu udzieli informacji doty-
czących przyjęcia osoby do domu pomocy 
społecznej i skompletuje dokumenty po-
trzebne do wydania decyzji kierującej.

Dokumentacja potrzebna do wyda-
nia skierowania do DPS:

 - wywiad środowiskowy przeprowadzo-
ny w miejscu pobytu osoby 

zainteresowanej umieszczeniem w dps 
i stwierdzenie braku 

możliwości zapewnienia usług opiekuń-
czych w miejscu zamieszkania;

- pisemna zgoda o ponoszenie opłaty za 
pobyt w domu pomocy 

społecznej osoby zainteresowanej poby-
tem lub jej opiekuna prawnego;

 - oświadczenie o wysokości dochodu 
osoby ubiegającej się 

o skierowanie do domu pomocy społecz-

nej oraz dochodu członków 
rodziny zobowiązanej do ponoszenia 

opłaty za pobyt;

- decyzja emerytalno-rentowa lub o 
przyznaniu zasiłku stałego, 

zasiłku pielęgnacyjnego;

- aktualne badania lekarskie, zaświad-
czenie lekarskie o potrzebie 

sprawowania całodobowej opieki oraz 
braku przeciwwskazań do 

umieszczenia w domu pomocy spo-
łecznej;

- opinia ośrodka pomocy społecznej 
dotycząca stopnia sprawności 

osoby ubiegającej się o skierowanie do 
domu pomocy społecznej

Decyzje o skierowaniu i decyzje 
ustalającą opłatę za pobyt w domu 
pomocy społecznej wydaje organ 
gminy właściwej dla osoby ubiega-
jącej się.

Opłaty za pobyt w domu pomocy 
społecznej

Zobowiązani do wnoszenia opłaty za 
pobyt są:

1. mieszkaniec domu - nie więcej niż 
70% swojego dochodu (emerytury, renty, 
zasiłku)

Uwaga! Przyznane dodatki pieniężne: 
pielęgnacyjny, dla sieroty zupełnej, kom-
batancki, kompensacyjny są wliczane do 
dochodu mieszkańca.

2. Małżonek, rodzice, rodzeństwo, dzie-
ci, wnuki - wg umowy zawartej pomiędzy 
rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej 
ale tylko wtedy jeżeli:

* w przypadku osoby samotnie gospo-
darującej jej dochód jest wyższy niż 300% 
kryterium dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej, jednak kwota dochodu 
pozostająca po wzniesieniu opłaty nie 
może być niższa niż 300% tego kryterium 
(tj. 1626 zł ponieważ  kryterium docho-
dowe dla osoby samotnie gospodarującej 
wynosi 542 zł)

* w przypadku osoby w rodzinie po-
siadany dochód na osobę w rodzinie jest 
wyższy niż 300% kryterium dochodowego 
na osobę w rodzinie, z tym, że kwota do-
chodu pozostająca po wzniesieniu opłaty 
nie może być niższa niż 300% kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 1368 
zł, ponieważ kryterium dochodowe na 
osobę w rodzinie wynosi 456 zł)

lub rodzina wyraża zgodę na dobrowol-
ną alimentację w dowolnej wysokości na 
rzecz osoby zainteresowanej pobytem w 
domu pomocy społecznej.

3. Gmina z której osoba została skiero-
wana - w wysokości różnicy między śred-
nim miesięcznym kosztem utrzymania w 

domu pomocy  społecznej a opłatami wno-
szonymi przez mieszkańca i rodzinę.

Średni miesięczny koszt utrzymania 
mieszkańca od kwietnia 2013 roku 
wynosi:

* Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie 
- 2691 zł

* Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
- 2758 zł

4. Inne osoby
     
Od decyzji negatywnych wydanych 

przez organ gminy przysługuje prawo 
odwołania się do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego za pośred-
nictwem ośrodka pomocy społecznej 
w terminie 14 dni od daty otrzymania 
decyzji.

    
Decyzję o umieszczeniu w domu pomo-

cy społecznej wydaje Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, w razie braku wolnych 
miejsc powiadamia osobę ubiegającą lub 
jej rodzinę  o wpisaniu na listę oczekują-
cych oraz podaje przewidywany termin 
oczekiwania.

    Osoba oczekująca na umieszczenie 
w dps otrzymuje również informacje o 
terminie przyjęcia, o zasadach pobytu 
i sposobie funkcjonowania domu oraz 
zakresie świadczonych usług. Jest za-
poznana z regulaminem i procedurami 
obowiązującymi w domu.

 Kto może zostać mieszkańcem?

Procedury przyjęcia i opłaty - domy pomocy społecznej
Na terenie powiatu funkcjonują dwa domy pomocy społecznej podległe organizacyjnie  Starostwu Powiatowemu w Kwidzynie. Domy 
spełniają obowiązujące standardy określone w ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami oraz Rozpo-
rządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 19 października 2005 r. Dom Pomocy Społecznej 
„Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie przeznaczony jest dla osób intelektualnie niepełnosprawnych i chorych psychicznie, natomiast Dom 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Dom Pomocy Społecznej w 
Kwidzynie jest jednostką orga-
nizacyjną powiatu kwidzyńskiego. 
Funkcjonuje od 1972 r. Ponad 
40-letnia tradycja i doświadczenie 
gwarantują fachową opiekę pie-
lęgniarską, medyczną, rehabili-
tacyjną, socjalną i duszpasterską 
oraz szeroka ofertę kulturalno-
oświatową. Dom przeznaczony 
jest dla 115 przewlekle somatycz-
nie chorych kobiet i mężczyzn. Po-
siada w pełni wyposażone pokoje 
1,2 i 3- osobowe ze swobodnym 
dostępem do łazienek i WC, po-
koje dziennego pobytu, własną 
kuchnię i kuchenki oddziałowe, 
salę wielofunkcyjną z jadalnią, 
gabinet fryzjerski i krawiecki, 

Dom Pomocy Społecznej ,,Słonecz-
ne Wzgórze” w Ryjewie jest jednostką 
organizacyjną powiatu kwidzyńskiego, 
przeznaczoną dla osób dorosłych przewle-
kle psychicznie chorych i niepełnospraw-
nych intelektualnie. Dom funkcjonuje już 
od ponad 45 lat. Na terenie Domu Pomocy 
Społecznej w Ryjewie znajdują się 4 bu-
dynki mieszkalne, w których oferuje się 
pokoje 1,2,3, i 4 osobowe z łazienkami lub 
umywalkami, pokoje dziennego pobytu,  
gabinety medycznej pomocy doraźnej, pra-
cownie terapeutyczne, bibliotekę, gabinety: 
rehabilitacyjny i fizykoterapii, salę gimna-
styczną, pokój gościnny, pralnie podręczne 
w każdym budynku, palarnie, kaplicę, Salę 
Doświadczania Świata, warsztaty terapii 
zajęciowej, kuchnię główną oraz kuchnie 
i jadalnie w każdym budynku. Placówka 

Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie
tel./fax: (55) 277-42-36, 277-42-57, ul. Donimirskich 6
http://dpsryjewo.fm.interia.pl, e-mail: dps.ryjewo@powiatkwidzyński.pl

Dom Pomocy Społecznej w Ryjewie Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. Malborska 18
tel. (55) 279-37-21; fax (55) 279-38-67, 
http://www.dps.ckj.edu.pl, e-mail: dps.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl

świadczy usługi 
bytowe, opiekuń-
cze i wspomaga-
jące, na poziomie 
obowiązującego 
standardu. Pla-
cówka dysponuje 
180 miejscami. 
Opiekę mieszkań-
com zapewnia ze-
spół pracowników 
działu opiekuńczo-
terapeutycznego, w 

tym: opiekunowie, pielęgniarki, pokojowe, 
fizjoterapeuci, pracownicy socjalni, in-
struktorzy terapii zajęciowej, psycholodzy 
i kapelan. Poza tym dom zatrudnia lekarza 
rodzinnego i lekarza psychiatrę. Dom 
Pomocy Społecznej w Ryjewie położony 
jest na wzgórzu, stąd nazwa „Słoneczne 
Wzgórze”.  Jest otoczony lasem, na jego 
terenie jest park oraz miejsca do rekrea-
cji. Na terenie domu znajduje się boisko 
sportowe z bramkami, z koszami do gry 
w koszykówkę, co zachęca do czynnego 
spędzania wolnego czasu na świeżym 
powietrzu. Bliższych informacji udzielą 
pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecz-
nej w Ryjewie: Wioletta Kowalska, Ewelina 
Dysko, Iwona Schulz i Krzysztof Wittstock. 
E-mail: dpsryjewo.socjal@poczta.fm. Tel. 55 
277 42 36 wew. 211

kaplicę, sale 
rehabilita-
cji i terapii 
zajęciowej z 
punktem bi-
bliotecznym 
oraz gabi -
net doraź-
nej pomocy 
medycznej. 
Bezpieczeń-
stwo miesz-
k a ń c o m 

zapewnia dodatkowo system 
przyzywowy i przeciwpożarowy 
oraz monitoring. Budynek domu 
przystosowany jest dla osób nie-
pełnosprawnych (winda, podjaz-
dy, uchwyty, podnośnik, sprzęt 
ortopedyczny i pomocniczy). Od-
poczynkowi i rekreacji sprzyjają 
skwery zielone z oczkiem wodnym 
oraz altany. Przyjazna atmosfera 
domu zapewnia mieszkańcom 
poczucie spokoju i bezpieczeń-
stwa. Osoby zainteresowane 
mogą odwiedzić dom. Bliższych 
informacji udzielą pracownicy 
socjalni: Magdalena Opalińska-
Szulca i Anna Flader. Tel. 55 279 
37 21, e-mail: edps.kwidzyn-soc@
powiatkwidzynski.pl
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- Nabór dotyczy on rodzin 
zastępczych niezawodowych, 
zawodowych i  prowadzenia 
rodzinnego domu dziecka. O ile 
z rodzinami spokrewnionymi z 
dzieckiem, które potrzebuje opie-
ki nie ma większych problemów, 
to brakuje rodzin, które nie są 
spokrewnione z dzieckiem, a 
które chciałyby sprawować pieczę 
zastępczą. Cały czas prowadzimy 
szkolenia i prosimy o zgłaszanie 
się kandydatów - mówi Renata 
Majda.

Dodaje, że kryteria określające 
kto może zostać rodzicem zastęp-
czym są bardzo rygorystyczne. 

Nawet ukończenie szkolenia 
nie gwarantuje, że kandydat na 
rodzica zastępczego będzie mógł 
zaopiekować się dziećmi.

- Z kandydatem, który spełnia 
określone warunki rozmawia 
pracownik Zespołu do spraw 
Pieczy Zastępczej. Kolejną roz-
mowę prowadzi psycholog, który 
sprawdza między innymi moty-
wację kandydatów na rodziców 
zastępczych. Przeprowadzane 
jest także badanie psychologicz-
ne, które określa predyspozycje 
psychiczne, osobowościowe i 
kompetencje wychowawcze kan-
dydatów. Osoby, które chcą zo-

stać rodzicem zastępczym, muszą 
także liczyć się z odwiedzinami w 
ich domach. Oczywiście obowiąz-
kowe jest ukończenie szkolenia. 
Nie daje ono jednak prawa do 
sprawowania pieczy zastępczej. 
Po jego  zakończeniu, złożeniu do-
kumentów i uzyskaniu pozytyw-
nej opinii psychologa i pedagoga 
dokonywana jest kwalifikacja 
kandydatów do pełnienia roli 
rodzica zastępczego - wyjaśnia 
Renata Majda.

Rodzinę zastępczą mogą two-
rzyć małżonkowie lub osoby, które 
nie są w związku małżeńskim.                                                                                         
                                              (jk)

Potrzebni rodzice zastępczy
Brakuje kandydatów

Brakuje kandydatów na rodziców zastępczych, którzy nie są spokrewnieni z dzieckiem. Renata 
Majda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, twierdzi, że sytuacja pod 
tym względem jest trudna. PCPR przez cały czas prowadzi nabór kandydatów do sprawowania 
pieczy zastępczej.

Pełnienie funkcji rodziny 
zastępczej może być powie-
rzone osobom, które: dają rę-
kojmię należytego sprawowania 
pieczy zastępczej, nie są i nie były 
pozbawione władzy rodzicielskiej 
oraz władza rodzicielska nie jest 
im ograniczona ani zawieszona, 
wypełniają obowiązek alimen-
tacyjny - w przypadku, gdy taki 
obowiązek w stosunku do nich 
wynika z tytułu egzekucyjnego, 
nie są ograniczone w zdolności 
do czynności prawnych; są zdol-
ne do sprawowania właściwej 
opieki nad dzieckiem, co zostało 
potwierdzone zaświadczeniami 
o braku przeciwwskazań zdro-
wotnych do pełnienia funkcji 
rodziny, wystawionymi przez 
lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej; przebywają na te-
rytorium Polski, zapewniają 
odpowiednie warunki bytowe 
i mieszkaniowe umożliwiające 
dziecku zaspokajanie jego indy-
widualnych potrzeb oraz posia-
dają stałe źródło dochodu oraz 
nie były skazane prawomocnym 
wyrokiem za umyślne przestęp-
stwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.

Kto może zostać         
rodzicem zastępczym?

Obowiązek złożenia doku-
mentów dotyczy obojga mał-
żonków. Potrzebne będą: za-
świadczenia lekarskie  o stanie 
zdrowia ogólnego, zawierające 
zapis brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do pełnienia funk-
cji rodziny zastępczej. W uza-
sadnionych przypadkach PCPR 
może wymagać zaświadczeń od 
innych specjalistów, wyklucza-
jących ograniczenia zdrowotne 
w opiece nad dzieckiem; kopie 
dowodów osobistych, zaświad-
czenia o dochodach, odpis aktu 
małżeństwa lub odpis aktu 
urodzenia - osoby samotne (wy-
ciągi aktualne), potwierdzenie 
zameldowania, potwierdzenie 
praw do zajmowanego lokalu, 
życiorysy indywidualne kan-
dydatów i zaświadczenie o nie-
karalności kandydatów. Mile 
widziana jest opinia z miejsca 
pracy.

Wstępna rozmowa - odbywa się w obecności pracownika Zespołu do s. Pieczy Zastępczej, który będzie 
spotykał się z kandydatami w trakcie całej procedury. W trakcie rozmowy pracownik zapoznaje się z kan-
dydatami, informuje o obowiązującej procedurze oraz warunkach, jakie winni spełniać kandydaci, przed-
stawia wykaz dokumentów, jakie należy dostarczyć. Kandydaci zachęcani są do podjęcia procedury, ale są 
także informowani o trudach, jakie wiążą się z podjęciem tej roli. Warunkiem rozpoczęcia współpracy jest 
pisemny wniosek kandydatów złożony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie wraz z uzasadnieniem, 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami, akceptacja procedury oraz podpisanie zgody 
na udostępnienie danych osobowych.

Rozmowa z pedagogiem lub psychologiem - dotyczy motywacji kandydatów, ich doświadczenia w opie-
ce nad dziećmi. Rozmowa ma też na celu rozpoznanie możliwości, jakie mogą zaoferować dziecku/dzieciom 
kandydaci. Dotyczy też oczekiwań kandydatów, co do wieku i płci dziecka.

Badanie psychologiczne - jest to indywidualne spotkanie z kandydatami. Psycholog przeprowadza 
rozmowę oraz testy psychologiczne określające predyspozycje psychiczne osobowościowe i kompetencje wy-
chowawcze kandydatów.

Szkolenie kandydatów  - 60 godz. oraz odbycie 10 godzin praktyki w zawodowej rodzinie zastępczej, 
rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej - obowiązkowe, uczestniczą w nim kandy-
daci, którzy na podstawie zgromadzonych przez PCPR informacji uzyskali wstępną kwalifikację. Spotkania 
szkoleniowe odbywają się w grupie i są prowadzone metodą warsztatową w trakcie kilku spotkań. Termin 
pierwszego spotkania grupowego jest ustalony przez pracowników PCPR, o czym kandydaci są poinformowani. 
Terminy kolejnych spotkań ustalane są wspólnie w grupie i uwzględniają oczekiwania i możliwości grupy.

Wizyta w domu - ma na celu bliższe poznanie kandydatów, osób wspólnie zamieszkujących, ewentualnie 
dzieci. W trakcie wizyty odbywa się rozmowa z członkami rodziny. Ich poparcie i akceptacja oraz otwartość 
na przyjęcie nowego członka rodziny daje szansę na możliwość wzrastania przyjętego dziecka w dobrej i 
serdecznej atmosferze. Ważną częścią wizyty jest ustalenie warunków bezpieczeństwa i możliwości sprawo-
wania prawidłowej opieki nad przyjętym dzieckiem.

Kwalifikacja - po zakończeniu szkolenia, złożeniu dokumentów i uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa 
i pedagoga dokonuje się kwalifikacji kandydatów. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi przedstawiciel 
PCPR, psycholog, pedagog lub inne osoby stosownie do sytuacji. W trakcie spotkania kwalifikacyjnego kan-
dydaci potwierdzają możliwości przyjęcia dziecka, ich wieku, określane w trakcie wcześniejszych rozmów z 
psychologiem lub pedagogiem. Określają też swoją otwartość na ewentualne deficyty zdrowotne dziecka.

Okres oczekiwania na dziecko - dane kandydatów po zakwalifikowaniu umieszczane są w rejestrze osób 
zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia 
rodzinnego domu dziecka. Kandydaci oczekują na propozycję opieki nad dzieckiem bezpośrednio z rodziny 
biologicznej lub mogą być rodziną zaprzyjaźnioną dla dziecka z placówki.

Informacja o dziecku - kandydaci mają prawo do uzyskania wszelkich informacji o dziecku, jakie posiada 
PCPR na podstawie zebranych dokumentów. Są to dane na temat dziecka - jego wieku stanu zdrowia, rozwoju 
psychofizycznego, intelektualnego oraz na temat sytuacji jego rodziców biologicznych czy rodzeństwa.

Jakie dokumenty?

Rodzina zastępcza usta-
nawiana jest przez sąd ro-
dzinny właściwy ze względu 
na miejsce zamieszkania 
dziecka, po wcześniejszym 
złożeniu wniosku o ustano-
wienie rodziny zastępczej 
dla konkretnego dziecka 
lub dzieci, wraz z wymaganą 
dokumentacją. Po złożeniu w 
sądzie wniosku kandydaci ocze-
kują na wyznaczenie terminu 
rozprawy lub na umieszczenie 
dziecka w trybie zarządzenia 
tymczasowego.

Procedura sądowa

 Wszelkich informacji dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej udzielają pracownicy 
Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie
                                                       tel. 55 279 99 15 lub 646 18 00
                                                     e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm

Rozmowy i szkolenia, czyli etapy zostania rodzicem zastępczym
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Patronat  honorowy nad zawo-
dami objął Andrzej Krzysztofiak, 
burmistrz Kwidzyna.

- W turnieju weźmie udział 115 
niepełnosprawnych zawodników 
z 18 Oddziałów Regionalnych, w 
tym 45 w jeździe konnej oraz 70 
w badmintonie. Poza tym spodzie-
wamy się 37 trenerów oraz 148 
wolontariuszy, sędziów i członków 
komitetu orgnizacyjnego. Zarówno 
mityng jazdy konnej, jak i turniej 
badmintona to elementy terapii 
sprzyjającej zdrowiu, aktywno-
ści fizycznej i psychicznej osób z 
niepełnosprawnością fizyczną i 

intelektualną. Zawodnicy mają 
możliwość wykazania się odwagą 
i pokazaniem swoich, często ukry-
tych talentów - mówi Ewa Detko-
Traczyk, dyrektor regionalny Olim-
piad Specjalnych w województwie 
pomorskim. 

Organizatorem zawodów jest 
Oddział Olimpiad Specjalnych Pol-
ska - Pomorskie, który od wielu lat 
organizuje działalność sportową dla 
osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną. Obecnie oddział zrzesza 
ponad 400 zawodników trenujących 
w 30 sekcjach. 

                                              (jk)

Olimpijskie zmagania już za dwa tygodnie
Jazda konna i badminton

Niepełnosprawni sportowcy przygotowują się do największych 
tegorocznych zawodów. W Ogólnopolskim Mityngu Jazdy 
Konnej Olimpiad Specjalnych oraz Ogólnopolskim Turnieju 
Badmintona Olimpiad Specjalnych, które odbędą się w Kwi-
dzynie, weźmie udział 115 zawodników oraz 37 trenerów z 18 
Oddziałów Regionalnych. Zmagania niepełnosprawnych spor-
towców będą odbywały się już po raz ósmy. Potrwają od 25 do 
28 kwietnia. Jazda konna odbędzie się na Terenach Rekrea-
cyjno-Sportowych „Miłosna”, natomiast turniej badmintona w 
hali widowiskowo-sportowej przy ul. Wiejskiej w Kwidzynie.

                                      25 kwietnia (czwartek) 
12.00 - 18.00 trening obserwowany, grupowanie, dobór koni 
(Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Miłosna”)
15.00 - 18.00 preeliminacje badminton (hala widowiskowo-sportowa 
przy ul. Wiejskiej 1) 
                                      26 kwietnia (piątek) 
9.00 - 17.30 jazda konna -  treningi, preeliminacje  (TRW Miłosna), 
9.00 - 16.30 badminton - preeliminacje, gry w grupach 
11.00 - 15.00 Wioska Olimpiad Specjalnych  (TRW Miłosna oraz przy hali 
widowiskowo-sportowej przy ul. Wiejskiej
18.00 - 20.30 ceremonia otwarcia -  Hala Widowiskowo Sportowa 
przy ul. Wiejskiej 1 
                                     27 kwietnia (sobota) 
11.00 - 18.00 zawody sportowe - preeliminacje i finały, ceremonia 
dekoracji (jazda konna- Tereny  Rekreacyjno-Wypoczynkowe Miłosna 
i  badminton - Hala Widowiskowo Sportowa przy  ul. Wiejskiej 1. 
11.00  - 15.00 Wioska Olimpiad Specjalnych (Tereny Rekreacyjno
-Wypoczynkowe „ Miłosna” i  Hala Widowiskowo Sportowa przy 
ul. Wiejskiej 1. 
                                     28 kwietnia (niedziela) 
8.30 - 11:00 zawody - finały. Jazda konna - Tereny  Rekreacyjno-Wypoczynk
owe „Miłosna”. Badminton - Hala Widowiskowo Sportowa przy ul. Wiejskiej 1. 
11.30 - ceremonia zakończenia

Kibicujmy niepełnosprawnym sportowcom

Przed Ogólnopolskim Mityngiem Jazdy Konnej Olimpiad Specjalnych trenuje Artur Jurczak z Kwidzyna

Niepełnosprawnych jeźdźców przygotowuje do zawodów Małgorzata Daniluk, doświadczony trener jazdy konnej. 
                                                                                                                                                                 Zdjęcia: Jacek Kluczkowski
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 Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej 
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie 
funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie 
usług opiekuńczych. Decyzje kierujące do DPS i dotyczące odpłatności za pobyt wydają ośrodki 
pomocy z gminy, z której pochodzi osoba.  W powiecie kwidzyńskim opiekę zapewniają dwa 
domy pomocy społecznej, w Kwidzynie i Ryjewie, będące w gestii samorządu powiatowego. 

Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie funkcjonuje od 1966 
roku. To jeden z nowocześniejszych ośrodków koedukacyjnych. Przebywa w nim 180 niepeł-
nosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie osób. Wykwalifikowana kadra zapewnia 
konkretną pomoc w usamodzielnieniu się i samorealizacji.  Dysponuje pokojami 1, 2, 3 i 4- 
osobowowymi z łazienkami lub umywalkami. Placówka jest doskonale wyposażona. Posiada 
między innymi pokoje dziennego pobytu, gabinety medycznej pomocy doraźnej, pracownie 
terapeutyczne oraz gabinety rehabilitacji i fizykoterapii.

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie przeznaczony dla dorosłych kobiet i mężczyzn 
somatycznie, przewlekle chorych funkcjonuje od 1972 r. Przebywa w nim 115 mieszkańców. 
Dom zapewnia wysoki standard socjalno - bytowy oraz opiekę w oparciu o wykwalifikowany 
i doświadczony personel. Do dyspozycji mieszkańców są 1, 2, 3 i 4 - osobowe pokoje, w pełni 
wyposażone. Mieszkańcy mogą korzystać z szerokiej oferty zajęć kulturalno-oświatowych, 
gabinetu rehabilitacji z salą gimnastyczną, kaplicy oraz usług fryzjerskich i krawieckich. 
Dom przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

   Dom Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie
                    82-420 Ryjewo, ul. Donimirskich 6
                     tel. 55 277 42 36, 55 277 42 57
                         dpsryjewo.fm.interia.pl
                        e-mail: dpsryjewo@poczta.fm

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w 
Kwidzynie realizuje nauczanie i wychowanie dzieci upo-
śledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym 
w wieku 7 - 23 lat, indywidualne nauczanie i wychowanie, 
specjalistyczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną i 
rewalidacyjną dzieciom oraz ich rodzinom, organizację 
turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnospraw-
nych, całodobową opiekę nad dziećmi przebywającymi w 
internacie, pomoc rzeczową dzieciom jej potrzebującym, 
dożywianie uczniów dojeżdżających do szkoły, możliwość 
korzystania z posiłków wydawanych w stołówce, fachową 
opiekę medyczną oraz możliwość uczestnictwa i rozwijania 
zainteresowań w różnych organizacjach i kołach.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Barcicach funkcjonują przedszkole, szkoła podstawowa i 
gimnazjum dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Ośrodek oferuje 
wielospecjalistyczną terapię, w tym rehabilitację narządów 
ruchu i korekcję wad postawy. Każde dziecko posiada in-
dywidualny program pracy. Duży nacisk kładziony jest na 
nabywanie nowych umiejętności, utrzymanie już nabytych i 
wyeliminowanie zachowań niepożądanych. Każde zachowanie 
ucznia jest analizowane pod kątem osiągania zaplanowanych 
celów terapeutycznych.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach
                     Telefon i faks: 55 277 1695
          e-mail: sosw.barcice@powiatkwidzynski.pl
                     www.sosw.barcice.ckj.edu.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Prabutach, ul. Łąkowa 24, tel. 55 261 17 82 
lub 55 261 17 19
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gardei,
        ul. Kwidzyńska 36, tel. 55 275 14 21 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryjewie, 
              ul. Lipowa 1, tel. 55 277 42 93                          
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadlinkach,
            ul. Kwidzyńska 12, tel. 55 275 75 82
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie,
            ul. Grudziądzka 6, tel. 55 646 16 26
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie,
         ul. Grudziądzka 30, tel. 55 261 04 47

 Świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, 
zasiłki, wsparcie ubogich i bezdomnych, a także doży-
wianie dzieci z najuboższych rodzin to tylko niektóre z 
zadań realizowanych przez miejskie i gminne ośrodki 
pomocy społecznej w powiecie kwidzyńskim. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie prowadzi między innymi porady dla 
dzieci niepełnosprawnych, grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Organizuje 
spotkania edukacyjno - informacyjno dla rad pedagogicznych, dotyczące metod nauczania 
dzieci niepełnosprawnych w szkole masowej. Poradnia zajmuje się między innymi profi-
laktyką uzależnień oraz i innymi problemami dzieci i młodzieży. Udziela pomocy rodzicom 
i nauczycielom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także pomocy psychologiczno 
- pedagogicznej, związanej z wychowaniem i kształceniem. 

                        Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kwidzynie
                                               ul. Grudziądzka 8
                               Tel.: 55 279 21 19, faks: 55 261 22 89
                              e-mail: ppp.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl
                                       http://www.powiatkwidzynski.pl
                                                    Filia w Prabutach
                                                        Ul. Reymonta 1
                                                 Tel. 055 278 21 16

Je¿eli Ty i Twoja rodzina jesteœcie w kryzysie - szukaj 
pomocy w Oœrodku Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie.  
Mo¿na tam uzyskaæ natychmiastow¹ pomoc i wsparcie, 
szczególnie wtedy, gdy wskutek przemocy, nag³ych strat, 
zdarzeñ losowych zagro¿one jest czyjeœ ¿ycie. 

OIK oferuje pomoc pedagogiczn¹, psychologiczn¹, prawn¹ 
oraz w zakresie poradnictwa zwi¹zanego z narkomani¹, 
problemami alkoholowymi i skutkami przemocy. Zapewnia 
krótkoterminowe schronienie (do 12 godzin).

Oœrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie 
Ul. Warszawska 14, 
Tel/faks 55 279 70 13

Email: stow.rodzin.katol@neostrada.pl
Dy¿ury interwencyjne:

poniedzia³ek 8 - 15, wtorek 8 - 18, œroda 8 - 15

 Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
  82-500 Kwidzyn, ul. Malborska 18
 tel. 55 279 3721, faks. 55 279 38 67.

  www.powiatkwidzynski.pl
 dps.kwidzyn@powiatkwidzynski.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie powstało w 1999 roku. Realizuje 
zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej  i ustawy o rehabilitacji społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Główne cele działań z zakresu pomocy spo-
łecznej to: umieszczanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, 
podejmowanie działań zmierzających do wytypowania rodzin bądź osób do pełnienia 
funkcji rodziny zastępczej, udzielanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzyma-
nia dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,  integracja ze środowiskiem osób 
opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze i inne ośrodki, 
pomoc uchodźcom, podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również zadania związane z rehabili-
tacją społeczną osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna w siedzibie centrum 
uzyska informacje na temat dofinansowania wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, 
rehabilitację, likwidację barier architektonicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu 
się, uniemożliwiających funkcjonowanie w społeczeństwie. W Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie można uzyskać informacje o zasadach dofinansowania zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w sprawie uzyskania orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności.

                   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie 
                                                   ul. Grudziądzka 30
                             Telefon i faks: 55 279 99 15 i 55 646 18 00
                                     e-mail: pcprkwidzyn@poczta.fm 
                                                pcprkwidzyn@o2.pl  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Domy pomocy społecznej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ośrodki szkolno-wychowawcze

Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek interwencji kryzysowej

   Vi
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kwidzynie         
      Telefon: 55 262 40 21, faks: 55 279 38 99
  strona www: http://soswkwidzyn.edupage.org/
           e-mail: sosw_kwidzyn@interia.pl
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Dodatek bezpłatny do Kuriera Kwidzyńskiego, dotyczący 
problemów osób niepełnosprawnych oraz polityki społecznej. 
Ukazuje się dwa razy w miesiącu.

Wydawca: 
Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez 

Fundację „MISERICORDIA”
Górki 4  82-500 Kwidzyn
tel./faks  55 279 35 64
e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl
www.fundacjamisericordia.pl

Redakcja:
Redaguje zespół Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
składzie: Jacek Kluczkowski (redaktor naczelny), 
Dorota Klimaszewska, Alina Cylc, Krzysztof Lech 
i Marek Pielecki. 
Druk: Wydawnictwo Pomorskie Zakłady Graficzne 
im. Józefa Czyżewskiego w Tczewie
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych. Redakcja zastrzega 

sobie prawo do skracania tekstów i zmian tytułów nadsyłanych artykułów.

W powiecie kwidzyńskim działają dwa warsztaty terapii zajęciowej: prowadzony przez Stowarzy-
szenie Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie oraz przez Fundację „Misericordia”.

                  Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze”
             Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Donimirskich 6, 82-420 RYJEWO 
                                        tel. 55 277 42 14, fax 55 277 42 57 
                                            www.sps.ryjewo.fm.interia.pl
                                              Fundacja „Misericordia”
                  Warsztat Terapii Zajęciowej, Górki 4, 82-500 Kwidzyn
                                           tel./fax: 55 279 3564
                     http://fundacja.misericordia.kwidzyn.w.interia.pl

Placówki opiekuńczo – wychowawcze zapewniają dziecku całodobową, ciągłą lub okresową 
opiekę i wychowanie oraz zaspokajają jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe oraz inne. 
Celem nadrzędnym, związanym z umieszczaniem dzieci w tego typu placówkach, jest jak 
najszybsze przywrócenie dziecka rodzinie naturalnej. 

                                              Domy dla Dzieci:
                          Dom dla dzieci przy ul. Staszica 27a w Kwidzynie
                          Dom dla dzieci przy ul. Donimirskich 8 w Ryjewie
                          Dom dla dzieci przy ul. Malborskiej 18b w Kwidzynie
                          Biuro Domów dla Dzieci, ul. Grudziądzka 8 w Kwidzynie. 

Tel. 55 279 33 65 (sekretariat), 55 275 04 01 (dyrekcja) i 55 279 33 47 
(pokój pracowników socjalnych).

Hospicjum Kwidzyñskie œw. Wojciecha udziela pomocy chorym na chorobê nowotworow¹. Aby skorzystaæ 
z opieki, nale¿y posiadaæ wszystkie badania oraz skierowanie od lekarza rodzinnego. Pacjenci nie ponosz¹ 
¿adnych kosztów. Hospicjum ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjentami 
opiekuje siê zespó³ pielêgniarek i lekarzy. Placówka opiekuje siê równie¿ pacjentami w domach. 

Siedziba hospicjum znajduje siê przy ul. Malborskiej 18 w Kwidzynie, 
tel.  55 613 19 13 (czynny ca³¹ dobê).

Zaœwiadczenie o niepe³nosprawnoœci mieszkañcy powia-
tu kwidzyñskiego mog¹ uzyskaæ w Malborku. Dzia³a tam Po-
wiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci. 
Orzeka on g³ównie dla celów pozarentowych, takich jak korzy-
stanie z rehabilitacji leczniczej, ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej, 
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze, 
uczestnictwa w warsztatach terapii zajêciowej, korzystania z ulg 
i uprawnieñ. Dotyczy to np. karty parkingowej i odpowiedniego 
zatrudnienia oraz o niepe³nosprawnoœci  dzieci do 16 roku ¿ycia.

Ob³o¿nie chorzy, osoby niepe³nosprawne oraz 
mieszkañcy, których nie staæ na zakup leków mog¹ liczyæ 
na pomoc kwidzyñskiej stacji socjalnej Fundacji Johanni-
tów. Pomoc udzielana jest nieodp³atnie. 

Stacja prowadzi wypo¿yczalniê sprzêtu rehabilitacyjnego 
oraz aptekê, w której wszystkie leki wydawane s¹ na receptê. 
Opiekuje siê osobami ob³o¿nie chorymi w ich domach. Pomaga 
tak¿e osobom niepe³nosprawnym, którym trudno jest samo-
dzielnie funkcjonowaæ. Dzia³a wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Wspólne spotka-
nia odbywaj¹ siê w ka¿d¹ pierwsz¹ œrodê miesi¹ca o 
godz. 14. 

Apteka czynna jest w poniedzia³ki, wtorki, czwartki 
i pi¹tki od 13 do 14. Lekarstwa wydawane s¹ tylko 
osobom, które znajduj¹ siê w bardzo trudnej sytuacji 
finansowej. Numer telefonu: 55 646 1626. Adres: Kwi-
dzyn, ul. Grudzi¹dzka 6.

Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób  z Autyzmem 
„SNOA” w Kwidzynie 
apeluje do wszystkich 
ludzi dobrego serca o 
wsparcie finansowe. 
Można to zrobić przekazując 
1% podatku. Konto organizacji: 
Powiślański Bank Spółdzielczy 
w Kwidzynie, 60 83000009 0001 
5982 2000 0010

Szczegółowych informacji 
o działalności stowarzyszenia 
udzielają: Anna Jabłońska, 
prezes (lasica2662@poczta.onet.
pl, tel. 661 707 974), Alicja Kłos, 
wiceprezes (alaklos@o2.pl, tel. 
509 569 406) i Dagna Zachorow-
ska, psycholog (dzachorowska@
swps.edu.pl, tel. 502 620 005).

Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie Filia dla 
Niepe³nosprawnych (ul. Grunwaldzka 54, tel. 55 279 63 34) 
zaprasza osoby chore, niepe³nosprawne, rodziców, opiekunów, 
terapeutów, nauczycieli oraz studentów do korzystania ze zbi-
orów bibliotecznych, w których znajduj¹ siê ksi¹¿ki mówione, 
czyli powieœci nagrane na kasetach magnetofonowych oraz 
na płytach CD (także w formacie MP3), przeznaczone  dla 
osób niewidomych i s³abo widz¹cych. Terapeutom, nauc-
zycielom, studentom oraz opiekunom polecamy literaturę 
specjalistyczną z zakresu medycyny, rehabilitacji i peda-
gogiki specjalnej. W zbiorach biblioteki znajdują się również 
czaspopisma specjalistyczne oraz materiały alternatywne, 
w tym  książki-zabawki i układanki edukacyjne. Istnieje 
mo¿liwoœæ dostarczania materia³ów bibliotecznych czyteln-
ikom, którzy nie mog¹ opuszczaæ mieszkania. 

Godziny otwarcia
Poniedzia³ek: od godz.9 do godz.16
Wtorek: od godz.8 do godz.16
Środa: od godz.11 do godz.15
Czwartek: od godz.9 do godz.16
Pi¹tek: od godz. 9 do godz.16

                                               Placówka Rodzinna w Postolinie 
                                              82-400 Sztum, Postolin, 
                                                  tel. 55 277 52 80
                                      Placówka Rodzinna w Sadlinkach
                                                  82-522 Sadlinki, ul. Szkolna 14, 
                                                            tel. 55 275 76 67

Dla potrzeb powiatu kwidzyńskiego funkcjonują dwie placówki rodzinne, w Postolinie 
i Sadlinkach, które zapewniają opiekę 12 dzieciom z Domu Dziecka w Kwidzynie.

Siedziba Powiatowego Zespo³u do Spraw Orzekania 
o Niepe³nosprawnoœci mieœci siê w Malborku przy ul. 
Armii Krajowej 70, tel 55 272 3793 wew. 311. Informacje o 
dzia³alnoœci zespo³u mo¿na uzyskaæ tak¿e w Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie

Biblioteka dla niepełnosprawnych

Stacja socjalna Johannitów

Orzekanie o niepełnosprawności

Warsztaty terapii zajęciowej

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Hospicjum domowe i stacjonarne

Ośrodki adopcyjne

Pomagają 
dzieciom

Ośrodek jest niepubliczną, specjalistyczną placówką 
oświatową. Organem prowadządzym jest Fundacja Wspie-
rania Społeczności Lokalnych „Sapere Aude” z siedzibą w 
Kwidzynie. Placówka jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży 
z wieloraką niepełnosprawnością, w wieku od 3 do 25 lat, 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz od 5 
do 24 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarko-
wanym i znacznym oraz autyzmem. Placówka funkcjonuje 
zgodnie z kalendarzem szkolnym zatwierdzonym przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej w godz. 7 - 15. Podopieczni 
objęci są edukacją, terapią pedagogiczną, logopedyczną, 
rehabilitacyjną, opieką i wychowaniem. Ośrodek umożliwia 
uczniom nieodpłatną realizację obowiązku szkolnego w 
ramach szkoły podstawowej i gimnazjum. 

                              Okrągła Łąka 40
                           82-522 Sadlinki
                           tel.55 275 15 48
                           e-mail: orew@vp.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- 
Wychowawczy w Okrągłej Łące

         Vii
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Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku 
ul. Hallera 14, tel. (58) 326 84 30 do 36

Godziny pracy: poniedziałek - 7.45-19.00, wtorek -7.45 - 15.45, 
środa: - 7.45 - 15.45, czwartek - 7.45 - 19.00, piątek - 7.45 - 15.45

Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Dla Rodziny” w Gdańsku 
ul. Myśliwskie Wzgórze 18a/2, tel. 58 511 03 75
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Warsztat Terapii Zajęciowej w Górkach, prowadzony przez Fundację 
„Misericordia”, to placówka, w której prowadzona jest rehabilitacja 
społeczna i zawodowa dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu 
kwidzyńskiego. To miejsce aktywnej rehabilitacji, która ma w przy-
szłości ułatwić znalezienie zatrudnienia lub nauczyć samodzielności 
osoby niepełnosprawne posiadajace znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności. WTZ  nie jest świetlicą lub placówkę opiekuńczą, 
w której można umieścić osoby obłożnie chore lub starsze, potrzebu-
jące całodobowej opieki. Warsztat nie jest całodobowym ośrodkiem. 
Funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00.

WTZ tylko dla aktywnych
Rehabilitacja w Górkach

Warsztat Terapii Zajęciowej
Górki 4, 82-500 Kwidzyn

tel./faks 55 279 35 64
e-mail: wtzkwidzyn@wp.pl

- Przyjmujemy tylko osoby, które 
obejmowane są aktywną rehabilitacją. 
Oznacza to aktywny udział w zajęciach, 
podczas których niepełnosprawni miesz-
kańcy powiatu kwidzyńskiego zdobywają 
wiele umiejętności, które przydają się w 
życiu codziennym, ale przede wszystkim 
w przyszłej pracy zawodowej. Coraz wię-
cej naszych uczestników znajduje pracę i 
rozpoczyna samodzielne życie. Jeśli ktoś 
liczy na to, że w warsztacie spędzi kilka 
godzin tylko dla zabicia czasu, to się za-
wiedzie - mówi Bogdan Muchowski.

Bardzo ważny jest zapis, którego czę-
sto brakuje w dokumentacji, z którą do 
warsztatu przychodzą niepełnosprawne 
osoby.

- W orzeczeniu o stopniu niepełno-
sprawności, wydanym przez Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepeł-
nosprawności, musi znajdować się zapis 
we wskazaniach: uczestnictwo w terapii 

zajęciowej. Bez tego zapisu nie można 
być uczestnikiem warsztatu - podkreśla 
Bogdan Muchowski.

Działalność warsztatu finansowana 
jest w 90 proc. przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Pozostałe środki pochodzą od samorzą-
du powiatu. Zajęcia prowadzone są w 
pracowniach terapii życia codziennego, 
stolarskiej, ceramicznej, plastycznej, 
komputerowej, wikliniarskiej, redak-
cyjnej, artystycznej i ogrodniczo-gospo-
darczej. Wobec wszystkich uczestników 
zajęć terapeutycznych stosowane są 
dwie formy rehabilitacji medycznej: 
kinezyterapia (obejmuje miedzy innymi 
ćwiczenia gimnastyczne i różne formy 
czynnego wypoczynku i relaksu) i fizy-
koterapia (elektroterapia, termoterapia, 
światłolecznictwo i ultradźwięki, mag-
netoterapia, laseroterapia). Obecnie w 
zajęciach terapeutycznych Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Górkach uczestniczy 
47 niepełnosprawnych osób. Warsztat 
powstał w październiku 1993 roku przy 
Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. 
Od pierwszego stycznia 2004 roku prowa-

dzi go kwidzyńska Fundacja „Misericor-
dia”, w zabytkowym dworku w Górkach. 
W powiecie funkcjonuje również drugi 
WTZ, w Ryjewie.                       

                                                   (jk)

„Zrozumieć Autyzm” to wspólny projekt 
Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej oraz Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom Autystycznym w Gdańsku. Celem 
programu jest stworzenie diagnozy potrzeb 
leczniczo - terapeutycznych, edukacyjnych i 
socjalnych w odniesieniu do osób dotkniętych 
autyzmem, zamieszkujących na terenach 
wiejskich i stworzenie dla nich podwalin pod 
system specjalistycznego wsparcia. Istotnym 
elementem programu jest przybliżenie ogółowi 
społeczeństwa podstawowej wiedzy na temat 
autyzmu. Program obejmuje szerzenie wiedzy 
o autyzmie i problemach z nim związanych, 
szkolenia dla osób zawodowo stykających się 
z problemem autyzmu, szkolenia i konferencje 
dla rodzin osób z autyzmem, działania na rzecz 
bezpośredniej pomocy osobom z autyzmem i ich 

rodzinom, poszukiwanie rozwiązań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej 
osób dotkniętych autyzmem, pomoc w organizowaniu ośrodków stałego pobytu 
oraz budowanie systemu wolontariatu i partnerstwa na rzecz pomocy  osobom 
autystycznym. Patronat nad programem objął Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego. W sprawie programu można kontaktować się, dzwo-
niąc pod numer tel. 694-813-311, e-mail: gdańsk@zrozumiacautyzm.eu. Strona 
internetowa: www.spoa.org.pl, www.zrozumiecautyzm.eu lub Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom Autystycznym na facebooku.

W Malborku powstał Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny dla osób 
z autyzmem i ich rodzin z powiatów nowodworskiego, malborskiego, 
sztumskiego i kwidzyńskiego. Jest on efektem wprowadzania programu 
„Zrozumieć Autyzm” - Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiej-
skich oraz ich Rodzinom”. Zadania Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego to 
wydawanie opinii diagnostycznych, informowanie rodzin dziecka autystycznego 
o różnego rodzaju świadczeniach, do których ma prawo osoba niepełnosprawna, 
takich jak wczesne wspomaganie, kształcenie specjalne oraz specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych dla 
dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zajęć psycho-edukacyjnych i szkoleń dla 
rodziców, a także opracowywanie indywidualnych programów dostosowanych do 
poziomu rozwoju dziecka i współpraca ze szkołami i przedszkolami, obejmująca 
między innymi prowadzenie szkoleń odpowiadających na doraźne potrzeby 
placówki oraz jej nauczycieli. Punkt działa w Specjalnym Ośrodku Rewalida-
cyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku przy 
ul. Jagiellońskiej 79/82. 

Zrozumieć Autyzm

- Chodzi między innymi o pomoc w 
odrabianiu lekcji, nauce języków ob-
cych club też pomoc w organizowaniu 
dzieciom  czasu wolnego. Osoby chęt-
ne proszę o kontakt telefoniczny z 
naszym centrum - mówi Renata Maj-
da, kierownik Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie  w Kwidzynie.

Kandydaci na wolontariuszy, któ-
rzy ukończyli 18 lat mogą dzwonić 
pod numery telefonów: 55 646 18 
00 lub 55 279 99 15. Można także 
przyjść osobiście do Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kwi-
dzynie przy  ul. Grudziądzka 30.

                                             (op)

Zostań wolontariuszem

Pomogą dzieciom
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Kwidzynie poszukuje 
kandydatów na wolontariuszy, którzy pomagaliby dzieciom z 
rodzin zastępczych. Potrzebne są osoby, które ukończyły 18 rok 
życia i mieszkają w powiecie kwidzyńskim.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na wolontariuszy, którzy pomagaliby dzieciom z rodzin zastępczych.

Od pierwszego stycznia 2004 roku Warsztat Terapii Zajęciowej  prowadzi  kwidzyńska Fundacja „Misericordia”, w zabytkowym dwor-
ku w Górkach.                                                                                                                                                                        Fot. JK


